
 

 

 

 

ÖKOISKOLAI     MUNKATERVEZET 

 
2020/2021 

TANÉV 

 

 

 

 

 
 
Budapest, 2020. 09. 01.                                                                        Készítette: Diósné Kalmár Melinda 

                                                                                                                            

 

 

 

 



Kiemelt folyamatos feladatok 

 

1. Az iskola Pedagógiai Programjának folyamatos, de legalább évenkénti felülvizsgálata a 

fenntarthatóság a környezettudatos magatartásformák kialakítása, formálása érdekében, szoros 

összhangban az ökoiskola programtervével.  

 

2. Az iskola rendezvényei a lehető legkisebb mértékben károsítsák a környezetet, szennyezzék a 

levegőt. Gondoskodunk arról, hogy a szabadtéri burkolatok, felületek gondozottak, pormentesek, 

az allergén növényektől mentesek legyenek.  

 

 

3.  A zöld jeles napok méltó megünneplése. 

 

4. A beszerzett iskolabútorok természetes és a környezetre ártalmatlan anyagokból készüljenek. Az 

iskolában történő építkezések és átalakítások vegyék figyelembe a fenntarthatóság szempontjait. 

 

  
5. Szelektív hulladékgyűjtés. 

 

6. Az iskola növényeinek gondozása. 

 

7. Takarékosság az energiával, a vízzel.  

 

8. A fénymásoló papírfogyasztás csökkentése, a kétoldalas papírhasználat ösztönzése.  



Sorszám A feladat 

megnevezése 
Feladat leírása, 

célja 

Felelős és 

partnerkör 

Határidő Teljesítés 

igazolása 
1. Környezeti nevelési 

csoport értekezlete 

A már megalakult 

környezeti nevelési 

csoport figyelemmel 

kíséri, véleményezi, 

javaslataival segíti 

ellenőrzi és értékeli 

az iskola nevelési 

tevékenységét.  

 

ÖKO csoport, 

igazgató, ÖKO-DÖK  

Az adott tanév 

augusztusában 

Jegyzőkönyv  

2. Ökoiskola munkaterv 

elfogadtatása 

Tervezet az ökoiskola 

arculatához 

kapcsolódó 

programokkal.  

 

Tantestületek, 

ökocsoport.  

Alakuló nevelési 

értekezlet  

Jegyzőkönyv, éves 

ökotervezet  

3. Faliújság szerkesztése Az iskola központi 

helyiségébe 

elhelyezünk egy nagy 

faliújságot, amin 

mindig az aktuális 

feladatok és felelősök 

jelennek meg.  

 

A faliújság 

szerkesztésének 

feladata egy 

személyhez kötött , 

de bárki ötletelhet, 

tehet javaslatot.  

Szeptember első hete Faliújság  

4. Iskolai dekoráció- 

Ökoterem verseny 

Az iskola 

dekorációját 

összhangba hozzuk az 

ökoiskola 

arculatával.. 

  

Osztályfőnökök, 

gyerekek  

Szeptember vége Fotók, faliújság  

5. Autómentes világnap 

 

Biciklivel a suliba! 

 

Minden osztály,  

iskola dolgozói 

2020-09. 16-22  

 

Faliújság  

 



Mozdulj a klímáért! 

 

 

 

Biológiai sokféleség 

– Méhek és 

méhlegelők 

 

Minden osztály az 

iskola dolgozói 

2020.09.07.-10.16 Fényképek, 

dokumentációk 

6. Környezetvédelmi 

projekthét az Állatok 

világnapja és a 

Madárfigyelő 

világnap tükrében 

 

 

 

 

 

Fenntarthatósági 

témahét 

 

A tanórák keretein 

belül megvalósítható 

feladat, de minden 

napra délutáni 

foglalkozás 

szervezése. Kvíz, 

kutatómunka, 

kiselőadások.  

 

 

 

ÖKO-DÖK, nevelő 

tanárok 

2020-10-04-től 

2020-10-08-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.10. 5-9. 

 

Fénykép és 

dokumentáció 

 

 

 

 

 

 

 

Fénykép, 

dokumentáció 

7. Nemzeti gyalogló nap 

 

Gyalogolj a 

természetért! 

 

Őszi kirándulásként is 

megszervezhető 

gyaloglónap.  

Testnevelő tanárok 2020-10- Fénykép, iskolai 

honlap 

8. Földünkért világnap Az közvetlen 

környezetének és 

udvarának gondozása. 

A feladatok részekre 

osztása, 

osztályonként.  

 

Minden osztály, 

gondnok, kertész. 

ÖKO csoport  

2020-10-21 

folyamatos 

Fotók, az intézmény 

területének tisztasága 

9. Madáretető, 

esővízgyűjtő, 

komposztáló 

Az iskola udvarán, 

játszótereken, 

sportpályán, 

Betanító tanárok, 

gondnokok, 

karbantartók, 

Folyamatos  Kézzelfogható 

produktum, faliújság.  



kialakítása, 

gondozása.   

kerékpártárolónál és 

gyepes területeken 

megtalálhatóak 

legyenek.    

 

kertészek. 

10. Egészségnap 

 

 

Édes Mézes nap 

Gyümölcsnap és 

zöldségnap az 

iskolában 

Diákok, az iskola 

konyhai dolgozói 

2020-12-01 

 

 

2020. 11. 

Faliújság, fényképek 

11. Karácsonyi koncert, 

adománygyűjtés 

Cipős doboz 

jótékonysági koncert, 

iskolai zenekar.  

2-3 kolléga, aki 

eljuttatja az 

adományokat a 

rászoruló 

családoknak.  

 

2020-12- Fényképek, iskolai 

honlap 

12. Erdei iskola Egy hetes erdei iskola 

szervezése. 

Pedagógus kollégák, 

igazgató  

Szervezés 2021 

januárjától. 

Erdei iskola 

júniusban 

  

Dokumentáció, 

fényképek, iskolai 

honlap. 

 

13. Csapatépítő tréning  A tantestület évente 

egyszer részt vesz egy 

közös programon. 

 

Vezetőség, tantestület Szervezés 2021 

januárjától 

Fényképek,  

Örömtérkép 

14. ÖKO farsang Farsangi bál 

szervezése 

újrahasznosított 

jelmezekből, 

maszkok természetes 

anyagokból.  

 

Alsós osztályfőnökök 2021-02- Faliújság, fényképek, 

iskola honlapja 

15. Az idegenvezetés Városnézés, a Nyelvszakos kollégák 2021-02 vége Fényképek, iskola 



napja nyelvórákba 

beépíthető 

városnézés.  

Európa Park   

honlapja, 

16. Faültetés az udvaron  Faültetés 

osztályonként az 

iskola udvarán. 

 

  

Osztályok, kertész, 

gondnok. 

2021-03 Dokumentáció,  

iskola honlapja 

17. A víz világnapja Dokumentumfilm 

vetítése a világ 

vízkészletének 

helyzetéről. 

 

ÖKO csoport  

ÖKO-DÖK 

2021-03-22 Fényképek, faliújság  

18. Konyhakert  Az iskola belső 

udvarán konyhakert 

kialakítása, ennek 

gondozása minden 

osztály felelőssége.   

 

Iskola kertésze, 

osztályok 

2021-04 Fényképek, kézzel 

fogható produktum 

19. Költészet világnapja Versmondás a 

gyerekekkel 

osztályonként 

vetélkedő.  

 

Szakos tanárok 2021-04-11 Faliújság,  

Fényképek 

 

20. A Föld napja  Takarítás, termek 

rendbetétele. 

Séta az iskola 

közelében lévő tóhoz.  

ÖKO vetélkedő. 

Globális problémák  

 

ÖKO-DÖK 

osztályfőnökök 

2021-04-22 Iskola honlapja 

Fényképek 

 



21. Diákolimpia 

 

Délutánonként 

versenyek, 

vetélkedők, 

mérkőzések a tanulók 

számára. Tanár-diák 

mérkőzések, 

váltóversenyek stb.  

 

 

Testnevelő tanárok,  

ÖKO csoport 

2021-05 Fényképek,  

Faliújság 

 

22. Állat és 

növényszeretet napja  

 

Látogatás a közeli 

állatmenhelyekre, 

parkokba,  

Füvészkertbe.  

 

Alsós tanárok 2021-05-15 Rajzok 

Fényképek 

23. Múzeumi világnap  

 

Múzeumok látogatása Felsős tanárok 2021-05-18 Rajzok  

Fényképek 

 

24. Nemzetközi 

gyermeknap 

 

Vetélkedők 

szervezése 

ÖKO csoport 

ÖKO-DÖK 

2021-05 utolsó hete Iskolai honlap  

Fényképek 

 

25. Fotókiállítás  Az év során készült 

képekből 

„Iskolám és a 

természet”  

címmel 

ÖKO csoport 2021- 06  Kiállított fényképek 

éves beszámoló 

 

26. Erdei iskola A program főként a 

természetvédelemmel 

kapcsolatos napokat 

tartalmaz. A tanulók 

megismerkednek a 

természettel, 

gyakorlati és elméleti 

Igazgató  

Tantestületi tagok 

2021- 06 első hete Dokumentáció 

Fényképek 

Iskolai honlap 

 

 



elemeken keresztül.  

 

27. Éves ÖKO térkép Elégedettségi kérdőív 

Gyerekek, felnőttek 

egyaránt kitöltik. 

Pontozzák a 

számukra legjobb 

rendezvényeket. 

ÖKO csoport  

ÖKO-DÖK 

2021-06 utolsó 

tanítási hete 

Elégedettségi kérdőív 

 

 

 


